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م.سلمان احلربي

»طفل المستقبل«: سياستنا التوسعية
تؤكد سالمة منهجنا ودورنا في االقتصاد الوطني

»كفيك« تفيد بشطب قيدها من سوق دبي
ان  الس����وق  أعل����ن 
الشركة الكويتية للتمويل 
واالستثمار »كفيك« أفادت 
بأنه بناء على طلب الشركة 
ش����طب قيدها من سوق 
املالي  فإنه س����يتم  دبي 
تفعيل قرار ش����طب قيد 
الشركة من سجالت سوق 
أكتوبر  املالي في 5  دبي 
املقبل، وعليه ستتم عملية 
سحب األسهم من سوق 
دبي املالي وإيداعها لدى 
س����وق الكويت لألوراق 

املالية.

أعلنت شركة طفل املستقبل »فيوتشر كيد« عن 
افتتاح فرعها اجلديد في منطقة كيفان خالل األيام 
القليلة املقبلة ليكون ه����ذا الفرع هو الفرع رقم 11 
في الس����وق احمللي. وقالت رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في الش����ركة رشا خالد الغنيم ان 
سياسة التوسع وافتتاح فروع جديدة ومنو احلصة 
السوقية للشركة وقدرتها املتميزة على استقطاب 
عمالء جدد من مختلف الشرائح تؤكد سالمة منهج 
الشركة ودورها املهم واملؤثر في االقتصاد الوطني. 
وذكرت الغنيم ان طفل املستقبل لديها اهتمام بالغ 

بالس����وق احمللي وتعمل دوما على تنمية حصتها 
السوقية من خالل تقدمي منتجات وخدمات منافسة 
بأسلوب أداء يضعها في مصاف الشركات التي تعمل 
في مجال الترفيه، ومن هنا تأتي سياس����ة افتتاح 
الفروع والنهوض بدوره����ا لتعظيم مفهوم خدمة 
العميل ليقدم كل فرع كل اخلدمات في املنطقة التي 
يتواجد بها. وأوضحت ان 2011 سيش����هد املزيد من 
التوسعات وافتتاح فروع جديدة للشركة سواء في 
السوق احمللي أو األسواق اخلارجية للوصول ألكبر 

شريحة ممكنة من العمالء مستقبال.

تستعد الفتتاح فرع جديد في كيفان

»شعاع كابيتال« عضوًا مكماًل في »األهلية 
القابضة« بداًل من علي الجمعة

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة األهلية 
القابضة أفادته بأنه بناء على اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية )املؤجلة( للشركة األهلية القابضة املنعقدة بتاريخ 
20 اجلاري والتي نتج عنها انتخاب شركة شعاع كابيتال 

كعضو مكمل ملجلس ادارة الشركة.
فقد مت تعيني ماهر حمود ممثال عن شركة شعاع كابيتال 
كعضو مكمل للعضو املستقيل علي حسني مكي اجلمعة.

»ألكاتيل« تطلق مجموعة كاملة
من الهواتف النقالة

»أبيكورب« تعتزم إصدار سندات 
متوسطة األجل بالريال السعودي

منى الدغيمي 
أعلنت أمس األول شركة »تي سي أل« لالتصاالت عن إطالق مجموعة 
كاملة من الهواتف النقالة »ألكاتيل« في الكويت من خالل »نانوفون« 
عبر نقاط بيع متعددة. وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس أول، واملدير 
العام ملجموعة املنتجات في ش����ركة »تي سي أل« لالتصاالت، د.وانغ 
جيانغ: »الكويت سوق مشوقة وسريعة النمو، سوف حترص »ألكاتيل« 

على تعزيزها مع تشكيلة فريدة من الهواتف النقالة«. 
وأضاف: »املجموعة التي طرحناها اليوم تؤكد التزامنا على املدى 
الطوي����ل بتوفير هوات����ف نقالة ذات تقنية عالية للمس����تهلكني عبر 
العالم، هواتف جتمع بني التصميم األنيق واملزايا السهلة االستخدام 
وأحدث تقنيات االتصال املعتم����دة في الهواتف النقالة«.  من جهته، 
قال الرئيس التنفيذي في شركة نانوفون، م.سلمان احلربي: »يسعدنا 
أن تختار »ألكاتيل« طرح أحدث منتجاتها في الس����وق الكويتية عبر 
نانوفون«.  وتابع: »نحن على يقني بأنها ستنال إعجاب قاعدة واسعة 
جدا من العمالء«، مشيرا الى ان »ألكاتيل«، عبر تقدمي هذه املجموعة 
الواس����عة من الهواتف احملمولة، ستتمكن من مساعدة مختلف أنواع 
املس����تهلكني على االستفادة من تش����كيلة خدمات االتصاالت النقالة 

املتنامية واملتوافرة حاليا في السوق.
هذا وقد قال مدير املبيعات والتس����ويق ملنطقة الش����رق األوسط 
وأفريقيا في شركة تي سي أل لالتصاالت، ريتشارد كاو: »تعد منطقة 
الشرق األوسط خاصة دول مجلس التعاون اخلليجي من أكثر املناطق 
الت����ي يعتمد فيها األفراد على اس����تخدام الهوات����ف احملمولة وأعداد 
متزايدة من الهواتف الذكية، وإطالق تي سي ال لالتصاالت ملثل هذه 
املنتجات في السوق الكويتي سوف يلبي احتياجات مجموعة متنوعة 
من املس����تهلكني«.  وتوفر الهواتف النقالة ألكاتيل مجموعة واسعة 
من املنتجات املصممة بأس����لوب أنيق ومبتكر مانحة العمالء جتربة 
ممتعة ذات قيمة تنافسية، وس����تتضمن هذه املجموعة من الهواتف 

احملمولة املوديالت التالية: 
 2.1 Android 980 الذي يعتمد النظام التشغيلي-OT الهاتف الذكي
clairة، وهاتف OT-806 الذي يتضمن جميع تطبيقات االنترنت النقالة 
 ،710-OT كاملة، وهاتف QWERTY ويوفر الراحة مع لوحة مفاتي����ح
اجلي����ل اجلديد من الهواتف النقالة املزودة بشاش����ة عاملة باللمس، 
وهاتف OT-802 املجهز بشاش����ة عريضة قياس 2.4 بوصة ولوحة 
مفاتيح QWERTY كاملة، وهاتف OT-606 من أجل جتربة مميزة مع 
لوحة املفاتي����ح QWERTY، وهاتف OT-255 الذي يتميز بخفة وزنه 

وشمولية مزاياه.

أعلنت الش����ركة العربية لالستثمارات البترولية )ابيكورب( أنها 
تخطط الصدار سندات متوسطة االجل بالريال السعودي، وذلك بهدف 
التوسع في تنويع اس����تثماراتها وتنمية محافظ مساهمات الشركة 
وقروضها. ومن املتوقع أن يتم اطالق هذه الس����ندات التي تشير الى 
دخول ابيكورب بقوة الى أس����واق رأس امل����ال للمرة االولى، مبجرد 
انتهاء الش����ركة من جولتها الترويجية لالصدار، والتي ستبدأ خالل 
االسبوع املقبل في اململكة العربية السعودية، ومتلك الكويت 17% من 

أسهم شركة ابيكورب.
وفي اطار توقعاته ان تلقى هذه السندات ردود فعل ايجابية قوية 
من قبل املس����تثمرين، قال الرئيس التنفيذي واملدير العام البيكورب 
أحمد النعيمي: »لطاملا أسهمت سمعة ابيكورب ومتانة وضعها االئتماني 
ومكانة مساهميها )حكومات دول االوابك( في متكني الشركة من احلصول 
على مستويات وشروط تنافسية من عمليات التمويل. وستسهم نقاط 
القوة هذه، ال����ى جانب موازنتنا املالية املتينة ومتيز جودة االصول 
وارتفاع كفاية رأس املال اضافة الى السجل احلافل باالرباح في حتقيق 

استجابة جيدة للغاية من قبل املستثمرين في اململكة«.

ألول مرة في السوق الكويتية

الرئيس التنفيذي لـ »كيوتل« د.ناصر معرفية ورئيس منتجات الشبكات في شركة هواوي زا جون أثناء تبادل الهدايا التذكارية

لالرتقاء باستخدام العمالء لخدمة البرودباند في قطر

»كيوتل« توّقع اتفاقية رسمية مع شركة هواوي
لتنفيذ مشروع األلياف الضوئية للمنازل 

 وقعت كيوتل، أمس، اتفاقية مع شركة 
هواوي س����تعمل مبوجبها الشركتان معا 
لتنفيذ املشروع الطموح »األلياف الضوئية 
للمنازل« FTTH ، الذي يهدف إلى توصيل 
خدمات البرودباند املتطورة للمنازل في قطر 

خالل السنوات الثالث املقبلة. 
ووق����ع االتفاقية بالنياب����ة عن كيوتل 
الرئيس التنفيذي للشركة د.ناصر معرفية، 
كما وقعها بالنيابة عن شركة هواوي رئيس 
منتجات الش����بكات في ش����ركة هواوي زا 
جون، ومت التوقيع عليه����ا في حفل كبير 
أقيم في الدوحة شهده السفير الصيني في 
قطر ي����وي زياويونغ. وكان العمل لتنفيذ 
الشبكة اجلديدة قد بدأ في الصيف املاضي، 
بعد اإلعالن عن املش����روع في مارس 2010. 
وسيجري العمل على توصيل شبكة األلياف 
الضوئية للمنازل في مختلف مناطق قطر 
خالل األش����هر املقبلة، مع قيام فرق املسح 
اخلاصة باملشروع بزيارة مختلف املناطق 
والتنسيق مع السكان فيما يتعلق بتركيب 

التوصيالت اجلديدة. 
ورغ����م كونه من أكبر مش����اريع البنية 
التحتية من نوعها التي تقوم كيوتل بتنفيذها 
في قطر، إال أن املشروع يعتبر خطوة مهمة 
جدا في إستراتيجية قطر الوطنية للبرودباند، 
التي تهدف لتعجيل تطوير االقتصاد املعرفي، 
عن طريق استخدام أحدث تقنيات الشبكات 

في العالم، وستوفر شبكة األلياف الضوئية 
اجلديدة مجموعة من الفوائد للمستخدمني 
في قطر، باإلضافة إلى مساهمتها املهمة في 
القطاعات احلكومية والتجارية والتعليمية. 
ويقول د.ناصر معرفية، الرئيس التنفيذي 
لكيوتل: »االتفاقية التي وقعناها تعبر عن 
تعاون إستراتيجي مهم سيسهم وبشكل كبير 
في منو وتطور االقتصاد القائم على املعرفة 
في دولة قطر. ومن جانبنا، فإننا نس����عى 
ألن تكون قطر واحدة من الدول التي تتمتع 
بأفضل اتصاالت شبكية ليس في املنطقة 
فحسب، بل في العالم كله، وستلعب شبكة 

األلياف الضوئية املتطورة دورا أساس����يا 
ملساعدتنا في حتقيق ذلك الهدف«. وستقدم 
تقنية األلياف الضوئية للمنازل س����رعات 
إنترنت تصل إلى 100 ميغابت/الثانية، مما 
سيغير الطريقة التي يستخدم بها العمالء 
اإلنترنت للتعليم أو للتسلية. وسيتم تدعيم 
االتفاقية بني كيوتل وهواوي بإنشاء مبركز 
مشترك لإلبداع يقام في قطر، سيقوم بإجراء 
أبحاث أصلية في مجال خدمات االتصاالت 
احملس����نة، بهدف املساهمة بشكل مميز في 

إثراء املجتمع القطري. 
وقال رئيس منتجات الشبكات في شركة 

هواوي زا جون من جانبه: »من خالل شراكتنا 
مع كيوتل، فإن هواوي تهدف لتقدمي خدمة 
برودباند على مستوى عاملي لسكان قطر. 
وسيوفر حل شبكة األلياف الضوئية للمنازل 
األس����س للجيل املقبل من خدمات التقنية 
في قطر، كما سيكون مبثابة حافز مهم جدا 
للكثير من الش����ركات واملدارس والكليات 
والدوائر احلكومية في الدولة«. ووفقا ملنصة 
التوصيل املباش����ر الس����ريعة جدا لشبكة 
اإلنترنت، فسيوفر هذا احلل توصيال مباشرا 
موحدا حللول الصوت والبيانات، وسيدعم 
التطبيقات املتطورة مثل التلفزيون عالي 
الدقة HD، وخدمات اإلنترنت فائق السرعة، 
وخدمة املؤمترات عبر الڤيديو، والتسلية 

والترفيه حسب الطلب. 
إن الطاق����ة القوية لعرض احلزمة التي 
يوفرها احلل اجلديد ستوفر جودة أفضل 
بكثير لالستخدامات اإللكترونية بالنسبة 
للعمالء في قطر، وس����تؤكد في ذات الوقت 
قدرة البنية التحتية على دعم اجليل املقبل 

من اخلدمات والتطبيقات. 
وسيتم تنفيذ أعمال تركيب شبكة األلياف 
التي ستس����تمر طوال  الضوئية للمنازل، 
السنة حتى بداية 2012، بالتنسيق والتعاون 
مع اجلهات املعني����ة والهيئات احلكومية، 
لتقليل اإلزعاج الناجم عن هذه األعمال إلى 

أدنى حد ممكن. 


